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1. Nad ranem izraelscy żołnierze
wykryli fabrykę broni w Hebronie, w
Judei.

Skonfiskowano 15 tokarek, liczne
materiały, części, broń i amunicję.

*Każde takie odkrycie to kolejne
udaremnione plany wroga.
2. Gaza. Ostrzelano żołnierzy
izraelskich naprawiających ogrodzenie
na granicy ze Strefą Gazy.

Jest to jedna z największych fabryk
broni, jaką kiedykolwiek odkryto w
Samarii i Judei.

Zakład mieścił się w podziemnych
pomieszczeniach pod jednym z
domów mieszkalnych, w odległości
niecałego 1 km od strefy
przemysłowej na południe od
Hebronu.

Nikt nie został ranny. IDF
odpowiedziały ogniem czołgowym,
niszcząc ufortyfikowaną pozycję
Hamasu, skąd przedtem otwarto ogień.
Napięcie wzrosło po tym, jak Hamas
obarczył Izrael odpowiedzialnością za
śmierć ich głównego konstruktora
dronów.
3. Po południu palestyńska terrorystka
z nożem w ręku podeszła do wejścia
do bazy straży granicznej w pobliżu
Kalkalii (Samarii).
Żołnierze obezwładnili i aresztowali
napastniczkę.
Poniżej zdjęcie po zatrzymaniu Arabki.

20.12.2016
5. Ambasador Izraela w Stanach
Zjednoczonych, Ron Dermer, z
zadowoleniem przyjął zobowiązanie
prezydenta-elekta, Donalda Trumpa,
że przeniesie amerykańską ambasadę
z Tel Awiwu do Jerozolimy.
Podkreślił, że będzie to „wielki krok
naprzód na rzecz pokoju” i „silny
sygnał przeciwko delegitymizacji
Izraela”.
Już wieczorem przewodniczący OWP
(Organizacji Wyzwolenia Palestyny),
Saeb Erekat, przemawiając na
konferencji w Waszyngtonie zagroził,
że jeśli nastąpi przeniesienie
amerykańskiej ambasady z Tel Awiwu
do Jerozolimy, to OWP wycofa się ze
wszystkich wcześniej podpisanych
porozumień z Izraelem.

4. Mieszkańcy osiedla Amona
zgodzili się na kompromisowe
rozwiązanie zaproponowane przez
rząd.
Erekat podkreślił, że przeniesienie
ambasady będzie oznaczało, że Stany
Zjednoczone akceptują „nielegalną
aneksję Wschodniej Jerozolimy
dokonanej przez Izrael”.
Erekat zagroził także natychmiastową
rezygnacją z funkcji głównego
negocjatora po stronie Autonomii
Palestyńskiej, gdyż w jego ocenie „nie
będzie już żadnych perspektyw
pokoju”.

6. IDF. Minister obrony, Avigdor
Lieberman, powiedział, że zamierza
przywrócić 3-letnią obowiązkową
służbę wojskową mężczyzn.
Podkreślił, że obecnie nie ma
możliwości skrócenia służby do
dwóch i pół roku ze względów
bezpieczeństwa państwa. Na
początku grudnia parlamentarna
komisja obrony i spraw
zagranicznych zatwierdziła projekt
skrócenia od 2020 r. zasadniczej
służby wojskowej do 30 miesięcy.
Wysoki przedstawiciel ministerstwa
obrony powiedział, że Siły Obronne
Izraela muszą się teraz mocno
skoncentrować na możliwości
konfrontacji z organizacją
terrorystyczną jaką jest Hezbollah.
„Siły operacyjne Hezbollahu liczą
obecnie około 1800 terrorystów,
których umiejętności bojowe bardzo
wzrosły w ciągu pięciu lat wojny w
Syrii. Musimy posiadać zdolność
odpowiedzi na atak, dlatego
ćwiczymy. Ponadto w ostatnich
latach myśleliśmy, że siły powietrzne
mogą wszystko zaatakować i
zniszczyć, ale tak nie jest. Siły
bezpieczeństwa muszą korzystać
także z innych środków, takich jak
rakiety, które mogą być stosowane
jako dodatek do sił powietrznych.
Obserwujemy coraz więcej prób
przekazania terrorystom
niekonwencjonalnego uzbrojenia,
takiego jak broń chemiczna i
biologiczna. Dlatego musimy być
odpowiednio przygotowani. To cud,
że jesteśmy poza kręgiem przemocy,
który nas otacza”. Ministerstwo
obrony czyni obecnie starania o
nabycie pocisków rakietowych klasy
ziemia-ziemia o zasięgu ponad 200
km i głowicy bojowej o masie 450500 kg.

„Ciężkie rakiety z głowicami 500 kg
mogą kosztować nawet 3 miliony
szekli. Istnieją różnego rodzaju rakiety
bojowe o zasięgu od 30 do 250 km,
więc jest to również kwestia budżetu.
Zmiana ta wynika ze zmiany
charakteru działań prowadzonych na
północy oraz z potrzeby zwiększenia
możliwości reagowania w sposób, w
jaki wcześniej nie reagowaliśmy”.

*Tak naprawdę największą siłą armii
izraelskiej pozostaje niezmiennie Bóg
Izraela! I wsparcie modlitewne Bożych
ludzi.
7. Komunikacja. Wiceminister obrony,
Eli Ben-Dahan, wezwał do
przeprowadzenia modernizacji
wszystkich autobusów komunikacji
miejskiej w Izraelu, tak aby były one
kuloodporne i w pełni bezpieczne dla
pasażerów.
21.12.2016
8. Pragnący zachować anonimowość
wysoki oficer wojskowy powiedział, że
na całym Bliskim Wschodzie nasila się
chaos, który jednak omija Izrael.
Posiadane dane wywiadowcze nie
wskazują, aby w przyszłym 2017 r.
Izraelowi groziła jakaś wojna.
Libański Hezbollah nadal jest bardzo
mocno zaangażowany w wojnę
domową w Syrii, natomiast Hamas
utracił swoich sponsorów i cierpi na
poważny niedostatek uzbrojenia.
Niespodziewane zdarzenia mogą
jednak doprowadzić do nagłej eskalacji
zdarzeń i zawsze istnieje ryzyko
wybuchu nowego konfliktu.

9. ONZ. Ambasador Izraela przy
ONZ, Danny Danon, skrytykował
propozycję rezolucji, która w dniu
jutrzejszym ma być głosowana w
Radzie Bezpieczeństwa ONZ.
Rezolucja ma żądać od Izraela
natychmiastowego i całkowitego
zaprzestania wszelkich działań
osadniczych na okupowanym
terytorium palestyńskim, w tym we
Wschodniej Jerozolimie. Podkreśla
ona także, że budowa żydowskich
społeczności w Judei, Samarii i
Wschodniej Jerozolimie nie ma
mocy prawnej i stanowi rażące
naruszenie międzynarodowego
prawa oraz przeszkodę w
osiągnięciu rozwiązania dwupaństwowego oraz sprawiedliwego,
trwałego i kompleksowego
porozumienia pokojowego. Egipt
przekazał wieczorem ten projekt do
Rady Bezpieczeństwa ONZ. Danny
Danon (Izrael), powiedział:
„Proponowana rezolucja jest
szczytem hipokryzji. Nie uczyni nic
dla wsparcia procesu
dyplomatycznego. Będzie jedynie
służyć palestyńskiej polityce
podżegania i terrorowi. To
absurdalne, że w czasie, gdy tysiące
giną w masakrach w Syrii, Rada
Bezpieczeństwa poświęca swój czas
i energię na dyskusję nad rezolucją
potępiającą jedyną prawdziwą
demokrację na Bliskim Wschodzie.
W ciągu ostatnich miesięcy
prowadziliśmy wysiłek
dyplomatyczny wzywając członków
Rady do odrzucenia takiej rezolucji.
Oczekujemy, że nasi najwięksi
sprzymierzeńcy nie pozwolą na
przyjęcie przez Radę tej
jednostronnej i anty-izraelskiej
uchwały”.

10. Ukraina-Izrael. Grupa ukraińskich
nacjonalistów wtargnęła w nocy na
teren cmentarza żydowskiego w
Humaniu na Ukrainie. Zbezcześcili
grób rabina Nachmana, założyciela
chasydzkiej grupy z Bracławia. Do
wnętrza ohelu wrzucono głowę świni
oraz wymalowano czerwoną farbą
antysemickie hasła. Na czole głowy
świni wycięto swastykę. Napastnicy
rozpryskali gaz łzawiący, rozpraszając
tym modlących się Żydów. Krzyczano
także antysemickie hasła. Wezwana
policja nikogo nie aresztowała.
Ambasador Izraela na Ukrainie wezwał
władze w Kijowie do podjęcia działań i
postawienia sprawców przed
wymiarem sprawiedliwości.

*Ukraina przechodzi wiele problemów
w ostatnim czasie, i również potrzebuje
naszych modlitw, by duch
antysemityzmu został tam zatrzymany
oraz by wierzący w tym kraju zobaczyli
jak ważnym dla ich błogosławieństwa
jako narodu jest rozprawienie się z
przeszłością oraz błogosławienie
Izraela, który niezmiennie pozostaje
źrenicą Bożego oka.
22.12.2016
11. Agencja bezpieczeństwa
wewnętrznego, Szin-Bet,
poinformowała o rozbiciu komórki
terrorystycznej Hamasu, która
przygotowywała zamachy
terrorystyczne w całym kraju.
Członkowie komórki przygotowywali
się do przeprowadzenia serii
samobójczych zamachów bombowych
w dużych izraelskich miastach oraz fali
ataków z użyciem broni palnej w Judei
i Samarii. Aresztowano 20
Palestyńczyków, z których większość

była już osadzona w izraelskich
więzieniach, a została zwolniona w
wyniku porozumień z Autonomią
Palestyńską. Komórka posiadała
własne laboratorium produkujące
materiały wybuchowe o masie 7 kg
w Nablusie. Przejęto także broń
palną, w tym karabinki szturmowe
M-16. Komórka korzystała z
szerokiego wsparcia logistycznego i
finansowego Hamasu. W tej sprawie
prowadzone są dalsze
postępowania.
ONZ - Izrael
12. ONZ. Prezydent-elekt, Donald
Trump, zaapelował do
amerykańskiej delegacji przy ONZ,
która podlega jeszcze administracji
Baracka Obamy, aby zawetowała w
Radzie Bezpieczeństwa ONZ projekt
antyizraelskiej rezolucji. „Stany
Zjednoczone od dawna są
przekonane, że pokój między
Izraelczykami a Palestyńczykami
przyjdzie dopiero w wyniku
bezpośrednich negocjacji między
obydwoma stronami, a nie przez
narzucenie warunków przez ONZ.
Taka rezolucja postawi Izrael w
bardzo słabej pozycji negocjacyjnej i
będzie niezwykle nieuczciwa wobec
wszystkich Izraelczyków”.
13. Wieczorem Donald Trump
spotkał się w Nowym Jorku z
egipskim prezydentem Abdem alFattahem as-Sisim. Omówiono
regionalną sytuację na Bliskim
Wschodzie w kontekście do projektu
ustawy złożonej w Radzie
Bezpieczeństwa ONZ. Egipt odłożył,
a następnie wycofał się ze złożenia
rezolucji przeciwko Izraelowi.

Sprawa jednak nadal nie jest
zakończona.

14. Czterech członków Rady
Bezpieczeństwa ONZ: Nowa Zelandia,
Wenezuela, Malezja i Senegal –
postawiły Egiptowi ultimatum, żądając
wyjaśnienia w jutrzejszym dniu
przyczyn odwlekania głosowania
projektu rezolucji domagającej się
likwidacji żydowskich osiedli w Judei i
Samarii. W przeciwnym razie delegacje
zastrzegły sobie prawo samodzielnego
przedstawienia projektu i
przeprowadzenia głosowania.
23.12.2016
15. ONZ. Zgodnie z przewidywaniami
przedstawiciel rządu Barracka
Husseina Obamy (USA) nie zawetował
dziś wieczorem skrajnie antyizraelskiej
rezolucji ONZ (UNSC) dot. osadnictwa
na Zachodnim Brzegu oraz statusu
Wschodniej Jerozolimy. Ekspert ds.
islamu, dr Efraim Herrera, powiedział:
„Al-Fatah, Hamas i Islamski Dżihad
postrzegają rezolucję Rady
Bezpieczeństwa potępiającą
żydowskie osiedla w Judei i Samarii
jako historyczne osiągnięcie. Rezolucja
jest już na piśmie i mówi, że izraelska
kontrola nad wszystkimi terenami
znajdującymi się poza linią
zawieszenia broni z 1949 r. jest
bezprawna.

Jest to kolejny krok palestyńskich
Arabów w nowej wojnie.
Muzułmański świat zdaje sobie
sprawę, że klasyczna wojna
przeciwko Izraelowi byłaby porażką.
Obecna wojna jest wojną o
świadomość i toczy się na arenie
dyplomatycznej, ekonomicznej,
politycznej i prawnej, aby
doprowadzić do upadku państwa
Izrael. Abbas dawno temu
powiedział, że nigdy nie uzna
państwa Izrael jako państwa
żydowskiego. Uruchomił on tak silną
międzynarodową presję, że ani
jeden kraj nie bronił prawa państwa
Izrael. Teraz będą wykorzystywać tę
uchwałę jako dźwignię, aby osiągnąć
swój ostateczny cel”.

16. Ambasador Izraela przy ONZ,
Danny Danon, skrytykował
dzisiejszą uchwałę Rady
Bezpieczeństwa ONZ. „Ani Rada
Bezpieczeństwa, ani UNESCO, nie
będą zmieniać naszej historii i nie
zerwą więzi między narodem Izraela
i Ziemią Izraela.

Wysiłki zaatakowania Izraela przez
ONZ nic nie pomogą i nie przyczynią
się do osiągnięcia porozumienia.
Palestyńczycy nic nie osiągną, jeśli nie
powstrzymają podżegania i terroryzmu,
i nie powrócą do bezpośrednich
negocjacji z Izraelem. Izrael
spodziewał się, że jego największy
przyjaciel będzie działać zgodnie z
wieloletnią polityką i zawetuje
jednostronną rezolucję. Nie ulega
wątpliwości, że zmiana administracji
Stanów Zjednoczonych przyniesie
nową erę”.
17. Premier Benjamin Netanjahu wydał
w nocy oświadczenie: „Izrael odrzuca
haniebną anty-izraelską rezolucję
przyjętą w ONZ, i nie będzie
przestrzegał jej żądań. W czasie, gdy
Rada Bezpieczeństwa nic nie robi, aby
powstrzymać rzeź pół miliona ludzi w
Syrii, ta grupa ludzi uchwala haniebną
rezolucję potępiającą jedyną
prawdziwą demokrację na Bliskim
Wschodzie, i nazywa Ścianę Płaczu
terytorium okupowanym”. Netanjahu
polecił ambasadorom Izraela w Nowej
Zelandii i Senegalu powrócić do kraju
na konsultacje. Polecił także odwołanie
zaplanowanej w Izraelu wizyty
senegalskiego ministra spraw
zagranicznych oraz anulowanie
wszystkich programów pomocowych
dla Senegalu. Odwołano wizyty w
Izraelu ministrów i premierów tych
krajów, których przedstawiciele
głosowali za przyjęciem rezolucji.
Premier wezwał również ministrów, aby
nie podróżowali do tych krajów. Zalecił
również, aby ministrowie nie spotykali
się ze swoimi odpowiednikami z tych
państw, oraz nie podróżowali do
Wielkiej Brytanii, Hiszpanii i Rosji.

(Foto: Kraje, które jednomyślnie głosowały
przeciwko Izraelowi i jednocześnie premier
Izraela polecił wstrzymać z nimi kontakty )

20. Izraelscy żołnierze wkroczyli nad
ranem do arabskiej wioski Balata na
obrzeżach Nablusu w Samarii.
Aresztowano 2 Palestyńczyków i
skonfiskowano skład części
zapasowych do broni.
Podczas operacji palestyńscy
terroryści ostrzelali Izraelczyków,
raniąc 1 żołnierza. W miejscowości
Seir w Judei skonfiskowano kilkanaście
tysięcy szekli, które służyły
finansowaniu działalności
terrorystycznej.
21. Arabski terrorysta wszedł do
izraelskiego domu w Efrat (Judea koło
Betlejem), i zaatakował nożem 50letniego mężczyznę. Terrorysta uciekł.
IDF i policja poszukują go. Mężczyzna
przeżył, jednak jego stan określony jest
jako średni.
24.12.2016

18. Minister obrony, Avigdor
Lieberman, zakazał wyższym
dowódcom Sił Obronnych Izraela
(IDF) utrzymywania jakichkolwiek
kontaktów z przedstawicielami władz
Autonomii Palestyńskiej.
Nowe rozporządzenie nie obejmuje
kontaktów z palestyńskimi siłami
bezpieczeństwa. Ma to związek z
zaangażowaniem Autonomii
Palestyńskiej w przyjęcie najnowszej
anty-izraelskiej rezolucji przez Radę
Bezpieczeństwa ONZ.
19. Amerykański senator, Ted Cruz,
wezwał Stany Zjednoczone do
wstrzymania finansowania ONZ do
czasu aż Zgromadzenie Ogólne
ONZ wycofa anty-izraelską rezolucję
przyjętą przez Radę Bezpieczeństwa
ONZ.

22. ONZ – Izrael.. Organizacje
terrorystyczne Hamas i Islamski
Dżihad z zadowoleniem przywitały
przyjęcie anty-izraelskiej rezolucji
przez Radę Bezpieczeństwa ONZ.
Wyraziły one pogląd, że doprowadzi to
do nałożenia międzynarodowych
sankcji na Izrael. Wysoki
przedstawiciel Autonomii Palestyńskiej,
Rami Hamdallah, wezwał Ligę Arabską
do zorganizowania wspólnego
islamskiego nacisku na
amerykańskiego prezydenta Donalda
Trumpa w celu przeciwdziałania jego
planom przeniesienia ambasady
Stanów Zjednoczonych z Tel Awiwu do
Jerozolimy.
23. Udaremniony zamach nożowniczy
w Jerozolimie. Arabka z nożem w
torebce została aresztowana i
obezwładniona.

Dzięki Bogu za czujność
ochraniających ludzi, żołnierzy i
Magav.

26.12.2016.
26. Pojawiają się informacje o
przygotowywaniu kolejnej
antyizraelskiej rezolucji przez obecną
administrację USA (John Kerry),
związaną z utworzeniem
nieistniejącego dotąd państwa
palestyńskiego na terytorium Izraela!
27.12.2016.

24. Dzisiaj wieczorem rozpoczyna
się zarówno wigilia Bożego
Narodzenia jak i Chanuka, znana w
Biblii jako święto poświęcenia
Świątyni (Jan. 10,22). Jest to
również Boże zwycięstwo nad
wpływem kultury i myślenia
greckiego próbującego unicestwić
wartości biblijne, z czym mamy do
czynienia i dzisiaj.

25.12.2016
25. Gaza. Dzisiaj w Strefie Gazy
zginął Abdullah Mussa – jeden z
czołowych dowódców Hamasu
zaangażowanych w ataki rakietowe
na Izrael.

27. Wiceminister spraw zagranicznych,
Tzipi Hotovely, powiedziała, że obecne
trudności z nową rezolucją Rady
Bezpieczeństwa zostaną rozwiązane
przez administrację Donalda Trumpa.
„Rezolucja jest międzynarodową próbą
narzucenia Izraelowi rozwiązania
konfliktu, który w tej chwili jest
nierozwiązywalny. Ponieważ
rozwiązanie to nie odpowiada
rzeczywistości, rezolucja ta zostanie w
końcu anulowana przez administrację
Trumpa z pomocą Izraela. Niestety,
społeczność międzynarodowa po
prostu zachęca Palestyńczyków do
oddalania się od stołu negocjacyjnego
do tego stopnia, że nawet ta rezolucja
nie zabezpiecza żadnych ich
interesów. Obecnie Izrael przygotowuje
się na kolejne anty-izraelskie kroki.
Stójmy w modlitwie w tym niezwykle
ważnym momencie w historii Izraela!
Nie bądźmy obojętni!

Wiadomości oraz zdjęcia zebrał
Jarosław Papiór
Korekta oraz opracowanie graficzne
Stowarzyszenie Służba Szalom w Oświęcimiu

